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Különösnek tűnik a cím? Valóban — mondhatná a szíves Olvasó —, ez min-

denkinek személyes ügye. Ha azonban türelmesen olvassa el következő soraimat, 
úgy az is kitűnhet, hogy ez a most következő visszaemlékezés az úgynevezett 
rendszerváltás utáni erdélyi könyvkiadás alakulásának egyfajta dokumentuma is. 
Ugyanakkor a jelen Antológia azoknak az írásait közli, akiknek a székely-
udvarhelyi Erdélyi Gondolat Kiadónak köszönhetően jelentek meg munkái. So-
raim így óhatatlanul egyfajta vallomás is arról: milyen különleges szerepet is ját-
szott pályám alakulásában ez a kiadó, amely a Magyar Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium támogatásával 1993 és 1998 között négy könyvemet, valamint az 
általam gondozott két parasztasszonyi vallomást rendezte sajtó alá. 

De miért volt olyan jelentős e könyvek megjelenése számomra? 
Kissé messzibbről kell kezdenem. Itthon 1978-ban megjelent A táltos törvénye. 

Népmese és esztétikum című esszékötetem után nem kevesebb, mint 15 évi szünet 
következett! Ó, nem azért, mintha nem próbáltam volna meglevő kézirataimat 
megjelentetni hazai kiadóknál! Igaz, ugyanakkor e két időpont, 1978–1993 között 
éppen kilenc könyvem jelent meg Magyarországon. 

Akkor hát — kérdezhetné a szíves Olvasó —, mi a probléma? Örvendjen a 
szerző — mármint én —, hogy ott mégiscsak megjelentek. Valóban, minden 
okom megvolt arra, hogy örvendjek annak, hogy olyan kiváló kiadók jelentettek 
meg, mint a Magvető, Szépirodalmi Kiadó, Gondolat, Európa, Akadémiai Kiadó. 

_______________ 
*Nagy Olga (1921 – 2006) írását az 1999-ben szerkesztett Székely Útkereső című folyóirat antológi-

ájába szánta. Az antológia szerkesztői eredetileg új, közöletlen anyagot kértek a lap munkatársaitól. 
Mivel a kilencvenes évek végén a kötet megjelenését a könyvszakma pályázati bizottságai nem támo-
gatták, a kész, megszerkesztett antológia nem láthatott napvilágot, csak 2008-ban, amikor a folyóirat 
reprint kiadásával egyidőben jelent meg Székely Útkereső Antológia. 1990–1999 címmel. Így a szerzők 
eredeti, közöletlen írásai nem kerülhettek be az antológiába. Nagy Olga, s a többi akkori munkatárs 
írása mégsem maradt a kiadó fiókjában: most induló új folyóiratunk első számának Írói hagyaték című 
rovatában látnak napvilágot mindannyiunk megnyugvására és örömére. A szerkesztői terv első, „sza-
vát álló” bizonyítéka Nagy Olga — 2006-ban elhunyt kiváló erdélyi néprajz- és népmesekutató — 
egyben rovatnyitó írása. (B. S.) 
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Visszatérve vallomásom okára, hadd utaljak arra, hogy 15 év nem kis idő. Tel-
jesen elfelejthetik az embert — mármint itthon! —, s én pedig itt élek, és itt sze-
retnék — rögeszmém szerint — valamilyen üzenetet hordozni! 

De miért is tartom kedves kiadóm szerepét tudományos pályámra nézve oly 
meghatározónak? 

Kezdjem talán azzal, hogy az ő megkeresésére a több éven át megrekedt 
kéziratokat — nem kevesebbet, mint 6-ot — kiadásra ajánlottam. Nos, ismer-
jük el, nem kis bátorság kellett ahhoz, hogy ne tiltakozzék, ne mondjon olyas-
mit, amit más honfitársai, például a kolozsvári kuratórium tagjai, hogy: ez „túl 
sok egyszerre!” (Ugyanis többen is a kuratórium tagjai közül — miként ez a 
„szóbeszéd” által tudomásomra jutott — felháborodással vették tudomásul a 
több kézirat ajánlását. Hiszen köztudott volt, hogy az a bizonyos magyarorszá-
gi támogatás is korlátozott, ezért a beküldött köteteket óhatatlanul meg kellett 
rostálni.) 

Első évben a kiadó nem kapott támogatást egyetlen felajánlott kéziratra sem: 
nem miattam, hanem mert „kezdő” volt. Itt mindjárt ki kell emelnem kitartását, 
elszántságát, meg nem torpanását: nem nyugodott bele a visszautasításba; s mert 
adva volt egyfajta fellebbezési lehetőség, a kéziratokat felvitte a támogató Minisz-
térium ügyvezető osztályára. Ennek köszönhetően — bizonyára egy másfajta el-
bírálás jegyében —, 7 általa felajánlott kézirat kapott támogatást, köztük 3 saját 
kéziratom, amelyek az elkövetkező években meg is jelentek. Íme: Barangolásaim 
varázslatos tájban. Cigány barátaim között (1993); Népi változatok szerelemre és házas-
ságra. Esszé (1994); Pályakép fénnyel és árnyékkal. Egy néprajzos emlékei (1995). 

Kiadómnak köszönhetem azt is, hogy kézirataimat a mai napig újból és újból 
kiadásra javasolja. Azóta 1998-ban megjelent: Egy barátság története címmel Féja 
Géza hozzám írt levelei, valamint két általam gondozott parasztasszonyi vallo-
más: a széki Kocsis Rózsitól és a kolozsi György Zsuzsától. 

Előző soraim csupán bevezető kívánt lenni a legfontosabb mondanivalóm-
hoz: kézirataim mostoha sorsa annak tulajdonítható, hogy — honi mértékkel —  
mindegyik rendhagyó, szokatlan, meglepő volt! Az alábbi sorok e kérdést próbál-
ják taglalni. 

Hadd mondjam el azt is, hogy a magam és a Kiadó szerencséjére később a ko-
lozsvári Kuratórium helyett a marosvásárhelyi Káli István, a [Romániai Magyar]  
Könyves Céh vezetője került a kuratórium élére. Egy találkozás során Káli Király 
István úr tisztázta: „a kuratórium nem személyeket, hanem könyveket támogat! 
Vagy jó a könyv, vagy nem üti meg a mértéket!” Szerinte ez a fő szempont. Tán 
ennek is köszönhetem, hogy különböző erdélyi kiadóknál az utóbbi években 
még 4 kötetem látott napvilágot. 
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Könyv�º�cigKönyv�º�cigKönyv�º�cigKönyv�º�cigányellenes�diszkrimináció�ellenányellenes�diszkrimináció�ellenányellenes�diszkrimináció�ellenányellenes�diszkrimináció�ellen����
 
Könyvemet, a Barangolásaim varázslatos tájban címűt akkor kezdtem megírni, 

amikor Haller Istvánnak A cigányság helyzete Romániában című könyvéből ezt ol-
vastam: „Helyzetük a legaggasztóbb Európában. Az utóbbi két évben a forrada-
lom óta több mint 30 helyiségből űztek el cigányokat, felgyújtva házukat.” 

Különben ez lett kötetem mottója is, valamint Babits Mihály szava: „Vétkesek 
közt cinkos, aki néma”. Emiatt kezdtem megírni ezt a rendhagyó könyvet, hiszen 
a cigányokról nem volt ildomos ilyeneket írni. 

Bevezető soraimban a következőket írtam a diszkriminációs előítélet kapcsán: 
„Ha az újságok valamilyen gaztettről írnak, pl. nők megerőszakolásáról, rablásról, 
fosztogatásról, gyilkosságról stb. akkor, ha ezt magyarok, vagy románok követik 
el, kiírják nevüket, életkorukat, hovatartozásukat. Ám amikor hasonlót (és jegyez-
zem meg, sokkal ritkábban) cigányok követnek el, akkor ezeknek nincs nevük, 
csak egyetlen megjelölés van: »cigányok«. Ami azt jelenti — tettem utána —, hogy 
magát a gaztettet valójában nem bizonyos személyek, hanem maga a cigányság kö-
vette el.” 

A máig tartó cigányellenes előítélet szellemében bizonyára érthetetlennek tű-
nik az a kijelentésem, mely szerint: a továbbiakban kénytelenek leszünk revidiálni 
azt a tételünket, hogy: „cigány mindenki, akinek a vérében cigányvér folyik”. Ha 
ugyanis nem hiszünk a vérmítoszban, akkor el kell ismernünk, hogy a magyar 
identitástudattal (s nem csupán magyar anyanyelvvel) rendelkező cigány közös-
ségek jogosan nevezhetik magukat magyaroknak. Így hát megírtam azt, hogy 
például a koronkai Cifra János cigány származású mesemondóm ősei immár 150 
éve letelepedve Koronkán — „hála” a még arisztokratikus rendszernek —, azo-
nos diszkriminációt szenvedtek el, ezért eggyé váltak a magyar jobbággyal, illetve 
zsellérrel. Így el kellett fogadnom Cifra János vallomását, aki arra volt büszke, 
hogy nagyapja még részt vett a 48-as szabadságharcban, és gondolkodásmódban 
sem különbözött a többi koronkai kálvinistától... 

Ezért írtam könyvem előszavában: „Úgy éreztem, meg kell szólalnom, el kell 
mondanom saját élményemet, tudásomat, őszinte barátságomat, mely e népcso-
porthoz fűz, ha ugyanis nem akarok vétkesek közt cinkossá válni. S hogy erről a 
kérdésről ilyen részletesen, a »cigánykérdés« kapcsán annyi megindító élménye-
met le is írtam, szintén üzenetet kívántam küldeni a nem cigány olvasó számára. 
A cigányellenes előítélet, diszkrimináció ellenében — arról a mély benyomásom-
ról, hogy a cigány tehetséges, fejlődésre, alakulásra is kész társadalom. Hiszen 
több évtizedes barangolásaim során a legkülönbözőbb cigány sorsokkal és men-
talitással találkoztam. De azért is hálás lehetek máig nekik, hiszen az elmúlt évti-
zedekben, 1973-tól 1996-ig bezárólag nem kevesebb, mint 8 cigány mesemon-
dóktól gyűjtött, tudományos apparátussal közölt meséskönyvet publikálhattam.” 
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„SzemérmetlenSzemérmetlenSzemérmetlenSzemérmetlen”�vºllomás�ºz�erotikáról�vºllomás�ºz�erotikáról�vºllomás�ºz�erotikáról�vºllomás�ºz�erotikáról����
 
Az 1994-ben megjelent Népi változatok szerelemre és házasságra című könyvem 

megjelenését — újból hangsúlyozom — Kiadóm, valamint a magyarországi or-
gánumok liberális gondolkodásának köszönhetem. Nos, az erotikáról hazai tájon 
csak „szemérmesen”, mértéktartóan lehetett beszélni. E kötetben külön alfeje-
zetben számoltam be a kutatók előítéletéről: „Kezdjük talán azzal, hogyan bék-
lyózták a kutatót a szerelem kapcsán a különböző tabuk, tiltások. Nem könnyű 
kimutatni — fejtegettem a továbbiakban —, hogy abban a szemérmes hallgatás-
ban, a téma ignorálásában — mely az elmúlt évtizedeket is jellemezte – melyben 
csak itt-ott ütött rést egy-egy bátrabb próbálkozás —, mennyi volt az öncenzúra, 
a felső utasítással való kényszerű egyetértés, és mennyi a valóban létező előítélet, 
mely a szemérmességet paraszti erénynek tartotta.” 

Írtam ugyanott arról is, hogy a szerelemről csak ildomosan, szemérmesen il-
lett nyilatkozni, vagy gyűjteni paraszti környezetből. 

(Hadd jegyezzem meg, hogy ugyanakkor Magyarországon számos tudomá-
nyos munka jelent meg, melyek ellentétben a hazai szemlélettel nagyonis elfogu-
latlanul, liberális szellemben tárgyalták az erotika kérdését. Csupán jelzésszerűen 
néhány név: Ortutay Gyula, Paládi Kovács Attila, Vajda Mária...) 

A fentiek jegyében honi értelemben „szemérmetlenségnek” nyilvánulhatott, 
hogy kötetemben a termékenység „sacré” jellegére hivatkoztam, mely a keresz-
ténység előtt, a legősibb időktől az antikvitáson át átitatta az egyes korok szem-
léletét. S mindez abból az egyszerű és Istentől belénk kódolt természetes lá-
tásmódból következett, hogy a nemi aktus, és az ezzel kapcsolatos születés a 
halhatatlan lét alapja. Szerencsémre hatalmas dokumentációs anyag állt rendel-
kezésemre. Erre szükség is volt, hogy a szemérmetlenség vádja ellen védekez-
hessem. Csak jelzésszerűen hadd utaljak a Priaposzi versekre, amelyekben az 
antik névtelen költő a phallosz-kultusz nevében felsorolja az istenek „fegyvere-
it”: „Neptunusz szigonyát, Mars kardját és dárdáját, Phoebusz nyilát, Herkules 
bunkóját”. Majd Priaposz istent idézi meg: „Nekem felmeredő hímtagom adja 
erőm.” 

A különböző dokumentáció között kötetemben szerepelt Mircea Eliade kitű-
nő filozófus citátuma is, ezúttal a keleti Atharva Véda szerint: „A nő eleven 
földdarab, vessétek belé férfiak magvait...” Vagy ugyanő utal a Koránra. Esze-
rint: „Asszonyaitok szántóföldek számotokra...” És persze még sorolhatnám 
ezeket az egyfajta „pornóba” illő sorokat. 

Végül, hadd valljam meg azt is, hogy a szerelemről írt jelzett kötetemben 
voltak bizonyos „eretnek” megnyilvánulások is. Hiszen meg mertem fogal-
mazni azt is, hogy a bibliában oly szentnek tartott kifejezés: „Bűnben fogan-
tattunk és születünk”, mennyire infantilis. Sőt bátran mondhatjuk: isten-
ellenes! Hiszen az Isten oltotta bele az egész élővilágba a nemi ösztönt, mely 
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a gyönyörű anyai ösztönösséggel együtt a megszakíthatatlan és halhatatlan lét 
alapja és záloga. 

Mindezek a példák — újból hangsúlyozom —, kötetemet könnyen kisiklat-
hatták volna, ha nem találkozom azzal a bizonyos felszabadult gondolkodás-
móddal, mely könyvem „felelőseit” jellemezte. 

Amikor ezt a kötetemet írtam sajnos még nem találkozhattam C. G. Jung 
1996-ban Budapesten megjelent csodálatos könyvével: Gondolatok a vallásról és a 
kereszténységről, valamint Gondolatok a jóról és a rosszról, melyekben a kitűnő tudós 
megkülönbözteti a dogmákat a hittől. Az istenkeresést szerinte maga Isten kó-
dolta belénk... 

 
 

Ãz�interdiszciplináris�módszer�szintéziseÃz�interdiszciplináris�módszer�szintéziseÃz�interdiszciplináris�módszer�szintéziseÃz�interdiszciplináris�módszer�szintézise����
 
Az említett köteteim ezt is jelentették számomra. Bár intuíció formájában már 

régen ráéreztem arra, hogy a régi leíró és pozitivista módszer nem kielégítő. Már 
megfogalmaztam azt is, hogy az egyes tudományágak annyira szakosodtak, ezál-
tal beszűkültek. Azáltal, hogy bármiféle tárgy tudományos vizsgálata megköveteli 
a határtudományok ismeretét és tanulmányozását. Hiszen a népi jelenségek vizs-
gálata nem érthető meg például a szociológiai, sőt a szociálpszihológiai vizsgála-
tok eredményeinek ismerete nélkül. De a szokások, hiedelmek sem érthetők meg 
például az antropológia, kultúrantropológiai vizsgálatok eredményei, ismerete 
nélkül. S bár e felismerés már néhány évtizede így vagy úgy részben beépült tu-
dományos kutatásaimba, ezek a könyveim, amelyekről jelen soraim íródnak, va-
lójában e felismeréseknek egy már kiérlelt szintézisét is jelentik! 

Ebben a cigányokról szóló kötetben utaltam először arra, hogy a legarchaiku-
sabb cigánymesék, akárcsak az ősközösségi, illetve természeti népek meséi – 
majdnem azonos gondolkodási modellt képviselnek. S ugyanitt írtam arról is, 
hogy ez az archaikus réteg jól bizonyítja ugyanakkor azt is, hogy felfedezhetjük 
benne azt az ősi szinkretizmust, mely még nem szakadt tudományra, vallásra, 
művészetre. Mindezek együtt és egységben jelentkeztek.... 

Több évtizedes látogatásom s egyben mesegyűjtésem, ugyanakkor a mese-
mondók és hallgatók mentalitásának vizsgálata segített abban is, hogy felfedez-
zem: nem beszélhetünk a meséről, hanem a mesének a legkülönbözőbb fejlődési 
szakaszáról. E szerint az archaikustól a legkülönbözőbb fázisokon át a népmese 
eljutott a majdnem „realista” fázisba, ahol a mese már nem ősi dolgok regisztrá-
lása, visszajátszása, hanem a mese kapcsán saját jelenük, gondolatviláguk tükrö-
ződhet. Az ősi sémát felhasználva a mesemondó beleszőheti saját gondolatait, 
felfogását, érzelmeit, s egyben kifejezheti hallgatóinak felfogását a valódi világ 
dolgairól... 
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Egyben megértettem azt is, hogy az általam gyűjtött archaikus réteg — szem-
ben a különböző másként-másként „realista” fogantatású mesékkel — azt is je-
lenti, hogy ők még ma is a fantázia segítségével teszik birtokukba a körülöttük 
levő látható világot. 

Ugyanennek az interdiszciplinaritás iránti készségemnek köszönhetem, hogy 
rátaláltam az olasz filozófus és esztéta Vico műveire is. Általa értettem meg s 
egyben boldogan idéztem a cigányokról írt kötetemben: „a költői képszerű lá-
tásmódban a metafora, a jelkép, a szimbólum elképzelhetetlen az ősember min-
dent megszemélyesítő világfelfogása nélkül”. „Ezt erősíti meg Ion Liberi me-
résznek látszó definíciója: „A vers egy mágikus gondolat.” 

Mindezek a gondolatok pályám és kutatásaim szintézisét képviselték. Íme 
ezért is volt olyan fontos, hogy ezek a kötetek megjelentek. Ennek köszönhetem, 
hogy mesekutatói státuszomat feladva kezdtem gyűjteni a lenézett, sőt észre sem 
vett népi elbeszéléseket vagy „igaz történeteket”, amelyeket én a népi próza ha-
mupipőkéjének neveztem, s amelyek — miként megfogalmaztam — a népi rea-
lizmus betörését jelentették a népi epikába. S nem ennek köszönhetem-e a nem 
idehaza (hanem Budapesten megjelent Paraszt dekameron (1977); Újabb paraszt de-
kameron (1983); Asszonyok könyve (1988); vagy a Világgá futó szavak. Havadi be-
szélgetések (1990) címen megjelent könyveket? 

Ezek a népi prózának egy eddig igazából fel nem tárt szféráját hozták felszín-
re, s egyben dokumentumként használható a parasztság igazi, előítélet-mentes 
megismerésére. 
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Pályakép fénnyel és árnyakkal című kötetem az elmúlt évtizedek hű dokumentu-

mává vált azáltal, hogy néprajzkutatásom során eközben megjelent 20 kötetem 
kapcsán bőven idéztem a hazai, illetve az anyaországi visszajelzésekből, kritikák-
ból. E vélemények, kritikák ütköztetése egyben arról is tanúskodott, hogy milyen 
lényeges különbség van az erdélyi „hagyományos”, valamint a sokkal nyíltabb, li-
berálisabb, toleránsabb anyaországi szemlélet között. Persze azzal is tisztában 
voltam, vagyok, hogy a több évtizedes kényszerű bezártság is béklyózta az erdé-
lyi szellemiséget. Másfelől pedig a kisebbségi sors traumája arra predesztinálhat, 
hogy mindent „mitizáljon”, ami „ősi”, ami hagyományos, illetve a hagyományt 
képviseli. 

Az első, immár tudományos igénnyel közölt mesekötetem a Lüdérc sógor (Buk. 
1969) öt mesemondótól gyűjtött meséket közöl, s egyben egy-egy esszészerű 
portrét az egyes mesemondókról. A kötet — miként megjegyeztem — honi tája-
kon nagy vihart kavart. Több okból is. 
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Kezdjük tán azzal, hogy immár 150 éven keresztül — kezdve Grimmékkel, 
folytatva Benedek Elekkel — a mese egy megszépített, átdolgozott kánon jegyé-
ben egy éteri szépségű tájat képvisel. A nép pedig bizonyos álromantikus szemlé-
let jegyében csupa igazgyöngyöket izzad ki! Mindenesetre semmi hétköznapi, 
semmi kiábrándító! Ám az, amit én a kötetem által „elkövettem”, egyfajta mí-
toszrombolás volt, valamilyen demitizálás. Pedig óvatosságból megpróbáltam 
rámutatni arra, hogy a „csiszolatlanság” egyben életesség; az éteri táj helyett pe-
dig a vaskos evilági táj egyfajta dokumentum a paraszti gondolkodásmódról, va-
lamint a paraszti hétköznapokról. 

Hasonlóképpen megidéztem a Győri Klára Kiszáradt az én örömem zöld fája 
(1975) című vallomásos kötetével kapcsolatos vitákat. Ezek szintén a kétféle 
mentalitást képviselték. Mert milyen szenvedélyes volt az itthoni visszautasítás! 
Kezdjem Szőcs Istvánnak az Utunkban megjelent: A dokumentumtól az irodalomig 
című egész oldalt betöltő, mélységesen elutasító kritikájával. Eszerint a kötet 
„obszcén”; „erkölcstelen”. Miként írta: „...Egy meglehetősen kicsinyes és rosszul 
értelmezett emancipacionista manipuláció sejlik itt elő a kézirat gondozója részé-
ről.” (Tudniillik az én részemről.) 

Nos, ugyanerről a legmegrendítőbb védőbeszédek jelentek meg „odaát”. Cse-
res Tibor a kötetet „lélekmélyéig hatoló írásnak” minősíti, majd „naiv gyönyörű-
séggel megírt részletekről” beszél. Úgy érzi — írja —, „hogy egy szép fiatal nő 
fülbesúgásait egyedül magamnak tarthatom meg”. 

Hasonlóképpen Miklós Elemér a kötetet meglepő könyvnek, egyben pedig 
szociografikus önéletírásnak nevezi. Ő dicséretként említi, hogy a Kali néni 
könyvében a múltbeli paraszti lét életeltorzító vonásai leplezetlenül kerülnek terí-
tékre. 

Vagy idézzem fel a tudós Kósa László „védelmét”, aki többek között ezt írja: 
„Nagy Olga kolozsvári néprajzkutatóé az érdem. Nemcsak a fölfedezés tette, 
hanem az írás elkészítésére való évtizedes biztatás, ösztönzés, majd a sajtó alá 
rendezés, és az elemző, bemutató kísérő tanulmány elkészítése....” Ugyanő írja 
Győri Kláráról: „Győri Klára nem volt írónő, de nem lehet elhallgatni remek írói 
készségét”... 

Mindezek a nagyon is vázlatos dokumentumok, melyeket a pályaképemből ol-
lóztam, a jövendő kor számára is elgondolkoztató kérdéseket vetnek fel, egyúttal 
azt is szeretném hinni, hogy a jövőben — hála a határon túli tevékenységnek, a 
Magyarok Világszövetségének, Duna tévének — mindezek már a múltat képvise-
lik. Ám a jövendő érdekében sohasem szabad megfeledkezni a múltról sem: ez is 
üzenetet jelent a jövő számára! 

Ám legyünk igazságosak: az élet mindig is ellentmondásos volt s talán ez a 
szépsége. Így hát hivatkoznom kell azokra a szép véleményekre, kritikákra is, 
amelyek jól dokumentálják azt, hogy Erdélyben is adódtak nagyon felvilágosult 
és liberális gondolkodású személyek. Többek között Látó Anna, a Dolgozó Nő fő-
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szerkesztője, akinek szép méltatását idézem, amely egyben válasz is volt Szőcs 
István megsemmisítő bírálatára, s egyben a közvélemény rendkívül elutasító vé-
leményére: Egy boldogtalan boldog élet című meleg hangú, úgyszólván vallomásos bí-
rálatában (Korunk, 1976. 6. sz.) ezt írja Győri Klára könyvéről: „A Kiszáradt az 
én örömöm zöld fája című önéletrajzról szóló ismertetések, bírálatok, vitacikkek 
némelyike elfojtott, de érezhető viszolygással tiltakozik a szerző naivan, ösztönö-
sen megnyilatkozó nőemancipációs törekvése ellen. (...) Az is ingerli némelyik 
cikk szerzőjét, hogy megérezzük, mennyire kényelmetlen ügy az a »nőfelszabadí-
tás«. Így aztán a száj szögletébe, vagy éppen a kenetes szavakba bújt malíciával 
könnyebben elbagatellizálható nemcsak a széki parasztasszony örömtelen élete, 
de sok társának megalázottsága is...” (Jegyezzük meg, hogy Látó Anna sok ezer 
parasztasszonyi élettel találkozott, akik őszintén, kendőzés nélkül mondták el le-
veleikben panaszaikat, fájdalmaikat, melyeket a hagyományos paraszti létre jel-
lemző nőellenes diszkrimináció miatt szenvedtek.) 

De beszélhetnénk még Tamás Gáspár Miklós igen szép védelméről is, amely-
ben Szőcs István „érveinek ásatag” voltára is utalva ezt írja: „A jobb indulatú 
recenzesek is sokat elkottyantottak annak a boszorkánykonyhának a titkaiból, 
ahol a nőellenes, tehát emberellenes előítéletek rotyognak...” 

(De hadd említsem meg azt is, hogy Kántor Lajos az Utunk kerekasztal-
beszélgetései során a Győri Klára könyvét „az év egyik legjobb prózai művének” 
nevezi.) 

 
* * * 

 

Fenti írásom e kötetben egyfajta köszönetnyilvánítás akar lenni az Erdélyi 
Gondolat felé, hiszen kézirataim kiadását akkor vállalta fel, amikor itthon általá-
nos elutasításban volt részem. Harcolt érettük, nem fáradt bele az újabb ás újabb 
visszautasításba. S ha már arról írok, mit jelentett számomra az Erdélyi Gondo-
lat, hadd említsem meg, hogy az Egy barátság története címmel a Féja Géza hozzám 
írt leveleit, amely ez évben, 1998-ban megjelent, évről évre újra és újra támoga-
tásra ajánlotta, míg a kötet kiadásra nem került. Mindez hozzájárult ahhoz is, 
hogy nem fáradtam bele az Írásba, hanem újabb és újabb esszék és tanulmányok 
megírására vállalkoztam. Ezek közül több is megjelent már itthon és odaát. S 
remélhetőleg a már kész kéziratok egy részének megjelenését még életemben 
megérhetem. Annak ellenére, hogy ezek az újabb írások több nóvumot, rendha-
gyóságot, újabb és újabb „felfedezéseimet” jelzik. 

Őszinte szerencsekívánatom az Erdélyi Gondolat szerkesztőségének, hiszen 
az Antológia egyben ünnepi szám, kiadói munkájának egyfajta szintézise. Így hát 
további kitartást, jó munkát kívánok. 

 
1998
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Szokás volt régebb, bár rég kiment 
divatból, hogy egy-egy folyóirat fél-
éves, egész évi számait beköttették, az-
tán könyvként került az olvasó polcára, 
úgy hát füzetként, laponként nem há-
nyódott, amiből esetleg éppen tűzgyúj-
tónak valót is ki lehet hasítani. Pesti 
antikváriumokban láttam utoljára ilyen 
módon megbecsült lappéldányokat, ám 
éppen a székelyudvarhelyi közkönyvtár 
raktáraiban járt legtöbb ilyen folyóirat a 
kezemben.  

Ha a gyűjtemény megvan, ép és 
egész, akkor már csak a halogatás kizá-
rásán múlik, hogy beköttessük, na meg 
azon is, hogy kerül-e hozzáértő, aki ezt 
megtegye? Persze e klasszikus megol-
dást kicselezhetjük éppen, különböző 
megmódolású irattartó mappákba téve 
a lapszámokat, de az már nem könyv… 
Nem bizony, csak gyűjtemény.   


